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TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8năm 2021 

 
 

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức Hội thi “Tổ chức Công đoàn – Nghĩa tình mùa dịch" 

 

Thực hiện Thông báo số 415/TB-LĐLĐ ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Liên doàn Lao 
động Thành phố Hồ Chi Minh Về việc tổ chức Hội thi “Tổ chức Công đoàn – Nghĩa tình 
mùa dịch" và trao tặng Giải thưởng “Báo chỉ đồng hành cùng Công đoàn TP. HCM phòng, 
chống đại dịch Covid - 19", Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức Hội thi “Tổ chức Công đoàn – Nghĩa tình mùa địch" 
chống đại dịch Covid - 19" với các nội dung cụ thể như sau:  

I.  Tổ chức hội thi “tổ chức công đoàn - nghĩa tình mùa dịch": 

1. Nội dung: Tác phNm dự thi là các bài viết; Video Clip; Hình ánh thể hiện: 
- Tình nghĩa, sự yêu thương, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm 

lo cho đoàn viên Công đoàn, người lao động trong các hoạt động: chương trình “Siêu thị 
không đồng"; vận động tặng nhu yếu phNm, lương thực, thực phNm cho CBVC-LĐ tại địa 
bàn dân cư, các khu cách ly trong các đơn vị; việc tổ chức đi chợ cho CBVC, người lao 
động tại khu cách ly địa bản dân cư và Nhà Công vụ ĐHQG-HCM; việc tổ chức bếp ăn từ 
thiện.... 

-  Những nghĩa cử cao đẹp, việc làm binh dị, những câu chuyện cảm động của các cấp 
CĐCS, đoàn viên Công đoàn, người lao động nhất là lực lượng y, bác sĩ, nhân viên y tế, tình 
nguyện viên trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.  

- Các hoạt động của Công đoàn cơ sở tham gia phòng chống dịch trong đơn vị: việc 
thành lập Tổ an toàn covid, phối hợp đơn vị tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, chích ngừa, xây 
dựng phương án phòng chống dịch, bố trí ca kíp làm việc, tổ chức cho VC-LĐ ở lại làm 
việc; tổ chức cách ly tại đơn vị...  

- Việc tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn tại 
đơn vị, tham gia hiệu quả các hoạt động tại địa bàn, đảm bảo ứng phó linh hoạt với các tình 
huống phát sinh; tổ chức phong trào thi đua “xây dựng vùng xanh an toàn sản xuất – an toàn 
phòng dịch" thực Chi thị 16 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng dự thi: đối tượng dự thi là tất cả đoàn viên Công đoàn, các CĐCS. 

3. Thời gian thi:  

- Thời gian thi: tháng 8/2021. 
- Thời gian nộp tác phNm: Từ ngày ra thông báo đến trước 16g00 ngày 25/8/2021.  

       4. Cách thức nhận tác ph�m:  

 - Tác phNm dự thi gửi về email: congdoan@vnuhcm.edu.vn 

- Tác giả gửi tác phNm dự thi cần ghi rõ: tên tác phNm, họ tên, năm sinh, địa chỉ, đơn 
vị, số điện thoại.  



  

*Lưu ý: Ban tổ chức chỉ nhận tác phNm dự thi từ các CĐCS không nhận các cá nhân. 
4. Thể lệ hội thi 

4.1 Thể loại, số lượng 

*Thể loại: 

- Bài viết;  

- Video Clip; 

- Ảnh; 

*Số lượng: 

 - Các CĐCS có 150 CBVC-LĐ trở lên: gửi tối đa 3 tác phNm dự thi ở mỗi nội dung 
thi về Ban tổ chức. 

 - Các CĐCS còn lại là: gửi tối đa 2 tác phNm dự thi ở mỗi nội dung thi về Ban tổ chức 
Hội thi 

4.2 Yêu cầu tác ph�m dự thi: 

* Đối với bài viết: 

Tác phNm dự thi phải sử dụng ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, bảo đảm tính chính xác, 
chân thực, kịp thời, phù hợp với thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam. 
Mỗi tác phNm không quá 1.000 từ được viết bằng tiếng Việt; mỗi tác phNm phải gửi kèm 
theo ít nhất 03 ảnh có chú thích cụ thể, rõ ràng để minh hoạ nội dung (nhân vật, câu chuyện, 
vấn đề…) mà bài viết đề cập. 

Tác phNm gửi về phải ghi rõ: họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, giới tính, 
nghề nghiệp, địa chỉ liên hệ hoặc E-mail, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác 
phNm, nhưng phải thống nhất họ tên hoặc bút danh. 

Tác giả dự thi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin, hình ảnh 
gửi dự thi; đảm bảo không có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến những thông 
tin, hình ảnh dự thi của mình.  

* Đối với ảnh: 

Ảnh dự thi là ảnh không lắp ghép hoặc sử dụng photoshop làm sai lệch nội dung thực 
tế của tác phNm. Tác phNm gửi qua hộp thư điện tử. Mỗi ảnh phải có dung lượng từ 1.000 
pixel trở lên; ảnh số, định dạng file JPG. 

Ảnh dự thi có thể ảnh màu hoặc đen trắng, được chụp từ các máy ảnh chuyên nghiệp 
hoặc từ các thiết bị điện tử khác (điện thoại, máy ảnh số…); không được phép chỉnh sửa ảnh 
bằng các phần mềm chuyên dụng để nâng cao chất lượng, không được phép cắt ghép ảnh. 
Tác giả không được phép ký tên, chèn biểu tượng cá nhân hoặc bất cứ nội dung gì khác vào 
ảnh. Ảnh dự thi phải chưa từng được sử dụng ở cuộc thi khác và chưa xuất hiện dưới bất kỳ 
hình thức thương mại nào. 

Ban Tổ chức có quyền sử dụng các ảnh dự thi vào mục đích quảng bá cho Hội thi và 
các hoạt động khác trong và sau quá trình diễn ra Hội thi mà không phải trả lệ phí. 

 



  

* Đối với video clip: 

Video clip phải ngắn gọn, cô đọng (dưới 5 phút), có lời bình dưới dạng phụ đề hoặc 
thuyết minh bằng tiếng Việt; tác phNm có thể sử dụng các hiệu ứng kỹ xảo về hình ảnh, âm 
thanh. 

 - Không chấp nhận các tác phNm thực hiện theo hình thức nối ghép ảnh - slide ảnh. 
Phim là sản phNm nguyên bản, do các đơn vị tự xây dựng, không sao chép từ bất cứ nguồn 
nào mà chưa được sự cho phép về mặt sở hữu trí tuệ, hình ảnh, âm thanh, lời thoại… 

 - Tác phNm dự thi được quay bằng bất cứ thiết bị nào có hỗ trợ chức năng quay phim. 
Tác phNm có độ dài ít nhất 03 phút, tối đa không quá 05 phút, chất lượng đạt 720p trở lên 
đối với hình ảnh và 128 bit trở lên với âm thanh. Tác phNm gửi về cho Ban Tổ chức thuộc 
một trong các định dạng .mxf, .mp4, .wmv. Tác phNm dự thi không được chèn bất kỳ biểu 
tượng nào. Các đơn vị tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phNm tham gia dự thi. Ban Tổ 
chức được quyền sử dụng các tác phNm dự thi để tuyên truyền trong hệ thống Công đoàn 
ĐHQG-HCM. 

 4.3 Một số quy định chung: 

Tác phNm dự thi phải phản ánh công tác chăm lo và phòng, chống dịch, của tổ chức 
Công đoàn. Tác phNm đăng tải trên báo in, báo điện tử của các cơ quan thông tấn, báo chí 
Trung ương và địa phương; các tác phNm đã đăng tải trên website và mạng xã hội của tổ 
chức Công đoàn các cấp từ ngày 01/5/2021 đến ngày 30/7/2021 đều có quyền tham gia dự 
thi.  

Ban Tổ chức không chấp nhận tác phNm đã đoạt giải ở các cuộc thi khác (cấp Thành 
phố). Tác phNm dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục và các quy định của luật pháp 
Việt Nam. Ban Tổ chức không trả lại tác phNm đã gửi dự thi, không chịu trách nhiệm về 
việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân, dẫn đến việc không liên lạc được. Tác giả 
chịu toàn bộ về pháp lý của tác phNm dự thi trước pháp luật. Ban Tổ chức có quyền sử dụng 
các tác phNm vào mục đích quảng bá cho Hội thi và các hoạt động khác trong và sau quá 
trình diễn ra Hội thi mà không phải trả lệ phí. Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm pháp 
lý nếu phát sinh bất cứ vấn đề nào liên quan đến bản quyền của các yếu tố được sử dụng 
trong tác phNm dự thi. Tác phNm có vấn đề liên quan đến bản quyền sẽ bị loại khỏi Hội thi. 
Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp cho Ban Tổ 
chức. Trong mọi trường hợp, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng. 

II. GIẢI THƯỞNG: 

1. Đối với bài viết: gồm Giấy khen và tiền thưởng 

 - 01 giải nhất   : 1.000.000 đồng/giải. 

 - 02 giải nhì   :   800.000 đồng/giải. 

 - 03 giải ba    :   600.000 đồng/giải. 

 - 05 giải khuyến khích  :   400.000 đồng/giải.  

 2. Đối với ảnh: gồm Giấy khen và tiền thưởng 

- 01 giải nhất   : 300.000 đồng/giải. 



 - 02 giải nhì   

 - 03 giải ba    

 - 20 giải khuyến khích  

 3. Đối với video clip: gồm Giấy khen và tiền thưởng

 - 01 giải nhất  

 - 02 giải nhì 

 - 03 giải ba  

 - 05 giải khuyến khích  

* Căn cứ số lượng tác ph

thưởng cho phù hợp thực tế. 

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ
Công đoàn ĐHQG-HCM, bản tin 
thành phố. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HI
1. Thành lập Ban Tổ ch
- Đ/c Lâm Tường Thoại  
- Đ/c Hoàng Vân – UV BTV,
- Đ/c Ngô Mỹ Hương – UV BTV, Chánh VP Công 
 - Đ/c Phan Thị Hải – Chuyên viên V
- Đ/c Võ Thị Khánh Mỹ -
 2. Ban Giám khảo 
- Đại diện Ban tuyên giáo L
- Đại diện Hội nhiếp ảnh Tp.HCM
- Đại diện Ban Thường v
- Đại diện Khoa Ngôn ng
Trên đây là Thông báo tổ chức Hội

Đề nghị các đơn vị vận động đoàn viên Công đoàn

 

Nơi nhận: 
- LĐLĐ TP; 
- Các CĐCS trực thuộc; 
- Lưu VP 
 

: 200.000 đồng/giải. 

: 150.000 đồng/giải. 

 : 100.000 đồng/giải.  

gồm Giấy khen và tiền thưởng 

: 1.200.000 đồng/giải. 

:   900.000 đồng/giải. 

  :   700.000 đồng/giải. 

 :   500.000 đồng/giải.  

ng tác ph�m dự thi, Ban Tổ chức có thể điều chỉ
 

ẽ sử dụng những ảnh, clip đạt giải đăng tả
n tin ĐHQG-HCM và chọn tác phNm đạt gi

C HIỆN:  
chức: 
i  -  Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM - Trưở

UV BTV, Trưởng BTG Công đoàn ĐHQG-HCM 
UV BTV, Chánh VP Công đoàn ĐHQG-HCM 

Chuyên viên Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM 
- Thủ quỹ Công đoàn ĐHQG-HCM - Thành viên  

n Ban tuyên giáo LĐLĐ TP 
nh Tp.HCM 

ng vụ Công đoàn ĐHQG-HCM. 
n Khoa Ngôn ngữ học Trường ĐH KHXH&NV 

Trên đây là Thông báo tổ chức Hội thi “Tổ chức Công đoàn – Nghĩa t

Đề nghị các đơn vị vận động đoàn viên Công đoàn, CBVC-LĐ tham gia dự thi Hội thi

                  

đ ều chỉnh cơ cấu giải 

ải trên website của 
t giải cao dự thi cấp 

ởng Ban  
HCM – Phó ban 

HCM – Thành viên 
HCM - Thành viên  

Thành viên   

ĩa tình mùa dịch”. 
LĐ tham gia dự thi Hội thi. 


